
CONDICIONS 

ESPECIALS DE 

FORMACIÓ

EntràPolis és una eina de gestió molt senzilla d’utilitzar, però si cal formació 

individual...

● Formació online personalitzada: 30€/hora + IVA

● Formació presencial: 40€/h + 0,25€/km + IVA de desplaçament des de les 

oficines de Perception Technologies a les Franqueses del Vallès fins a l'entitat 

(anada i tornada).

GESTIÓ D'EQUIPAMENTS

QUI DONA EL SERVEI

SERVEI AMB COST

GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS

Plataforma de gestió i venda d’entrades que col·labora amb la 

Federació d’Ateneus de Catalunya.

Es tracta d’una empresa amb més de 18 anys d’història i formada 

per 15 professionals.

Més de 300 organitzadors ja gestionen els seus esdeveniments 

amb EntràPolis.

CONDICIONS 

ESPECIALS
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EQUIP8

● Cost d’alta del TPV d’EntràPolis o bé del TPV propi de l’entitat: 0€

Si l’entitat té un TPV propi, reb els diners al seu comptei pot fer les devolucions 

d’alguna entrada si ho considera pertinent.

Si l’entitat utilitza el TPV d’EntràPolis, reb els diners dels esdeveniments 

finzalitzats el següent dilluns.

● Personalització del logotip propi de l’entitat a les entrades: 0€

La mida del logotip ha de ser exactament de 170x170 píxels

El format del logotip ha de ser en JPG, GIF o PNG

● Configuració de la platea o mapa del pati de butaques numerades: 30€ + IVA

● Configuració de la impressora tèrmica: desde 45€ + IVA



SERVEI GARANTIT

● Garantia de servei 24x7

● Atenció al client per hola@entrapolis.com : 0€

● Atenció comercial per telèfon: 0€

● Suport telefònic a organitzadors amb PLA PRO
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SERVEI AMB COST

PER ACCEDIR AL SERVEI CONTACTAR AMB

GESTIÓ D'EQUIPAMENTS EQUIP8

GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS

Entràpolis: hola@entrapolis.com | 938466893

● Pla Bàsic: 2,5% + IVA de la venda d’entrades

Inclou bloqueig de butaques numerades

Incloud Validació de les entrades amb la APP gratuïta 

+ Gestió de la publicitat de les entrades: 0€

● Pla Pro: 5% + IVA de la venda d’entrades

Inclou suport telefònic

Inclou eina de newsletter automatitzada

Inclou abonaments per diversos esdeveniments

Inclou descomptes/codis promocionals

Inclou camps personalitzats

+ Web corporativa bàsica: 0€

PREUS DEL SERVEI


